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Η Μαρία Μαρκοδημητράκη υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 
στον Τομέα Ψυχολογίας του ίδιου Τμήματος. Από το Σεπτέμβριο του 2003 διδάσκει στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, παράλληλα με το διδακτικό της έργο στο Π.Τ.Π.Ε., έχει διδάξει 
στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέχρι σήμερα διδάσκει σε 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και 
εκπαίδευση τυπικά και μη τυπικά αναπτυσσόμενων δίδυμων και μη δίδυμων βρεφών και 
νηπίων. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
τυπικά και μη τυπικά αναπτυσσόμενων βρεφών και νηπίων, με τις παιγνιώδεις 
αλληλεπιδράσεις τους με τους Σημαντικούς Άλλους (γονείς, παππούδες-γιαγιάδες, 
αδέλφια), τη γλωσσική ανάπτυξη των μικρών παιδιών σε  σχέση με τις μουσικές τους 
εμπειρίες, τη διαισθητική μητρική ομιλία και το λόγο που απευθύνουν οι μητέρες προς 
τα ζώα, ενώ το τελευταίο διάστημα ενεργοποιείται ερευνητικά σε θέματα ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών σχετικά με τα 
ζώα συντροφιάς. Επίσης, ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης των 
διδύμων, όπου έχει κάνει και τις διδακτορικές της σπουδές. Σχετικά άρθρα της έχουν 
δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά ψυχολογίας και σε πρακτικά συνεδρίων στον 
ελληνικό και στο διεθνή χώρο. Στα πλαίσια εθελοντικής δράσης για τη διασύνδεση του 
Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων διδύμων 
και πολυδύμων. Συμμετέχει, επίσης, σε επιμορφωτικές δράσεις για την συν-ύπαρξη και 
συν-ανάπτυξη με τα ζώα. Συμμετέχει ως επιστημονική υπεύθυνη και ως επιστημονική 
συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ συναφή με τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα ελληνικά 
και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει βιβλία και 
κεφάλαια σε βιβλία Ψυχολογίας. Έχει συμμετάσχει ως μέλος οργανωτικής επιτροπής 
διεθνών και πανελλήνιων επιστημονικών συναντήσεων (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, 
σεμινάρια) καθώς και ως εισηγήτρια. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
Ελλάδος και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

 


